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Det har nu sedan länge talats om att kulturen är hotad. 
Allt färre går på konserter, på konstutställningar och 

allt färre läser böcker. Man har sagt att skolan intresserar 
sig inte för kultur och att nya generationer sitter klistrade 
vid datorskärmarna, medan de aktiva kulturkonsumenter-
na blir allt vithårigare.

Även jag har tidvis stämt in i denna kulturskymnings- 
kör. Men när jag bläddrar i Höstens böckers gigantiska 
katalog så blir jag imponerad, ja förstummad inför den 
mängd av intressanta, spännande, lockande böcker som 
kommer ut! Antalet förlag tycks bara öka, liksom debutan-
terna, inte mindre än 44 både poeter och prosaister bara 
denna höst! Likaså finns det en imponerande bred utgiv-
ning av nytryck av äldre och yngre klassiker, bland annat 
av de ryska giganterna, Tolstoj och Dostojevskij, nyöver-
sättningar av Ovidius, Thomas Manns romaner, av Dante, 
av Rilke och inte minst av James Joyces Ulysses. 

Till och med vad man skulle kalla ”bortglömda” förfat-
tare finns med, som Zacharias Topelius, Aldous Huxley, 
Edmund Burke och Paul Celan. Intressant är också att det 
görs nyutgivning av författare i vår närtid som Elsa Grave, 
Sven Lindqvist och en så ”smal” poet som fyrtiotalisten 
Anna Greta Wide. 

”Höstens böcker” utstrålar – trots denna pandemins tid 
– en glädjande optimism och vitalitet. Det är som en för-
läggare skriver i sitt sommarbrev: ”intresset för böcker och 
författare har aldrig varit större, läsandet och lyssnandet 
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som upplevelse känns mer intensivt när man sitter i karan-
tän. Vi läser alltså lever vi!” 

Vad är det som har hänt som gör att det som vi omtalar 
som vår krisbransch plötsligt blivit en verksamhet där man 
tror på en lysande framtid? 

Man får en förklaring om man ser bakåt i tiden. Vår 
bokmarknad var densamma i drygt hundra år. Från mitten 
på 1800-talet till efterkrigsåren på 1950-talet, har den haft 
en stadig borgerlig läsekrets, som stimulerade ett starkt 
författarskap från Strindberg till de Nobelprisbelönade 
arbetarförfattarna Harry Martinson och Eyvind Johnson. 
Under krigsåren hade förlagen sina bästa år, när fritidssys-
selsättningarna var begränsade – inga utlandsresor, inga 
bilresor, ingen TV – hörde läsning till det få aktiviteter 
som var obegränsade. 

På 50-talet använde förlagen det inbesparade kapitalet 
till att modernisera de ofta patriarkaliska strukturerna 
och att kraftigt öka utgivningen. Det visade sig tyvärr att 
marknaden inte orkade svälja detta plötsligt stora utflöde 
av nya böcker. Trots att man gav ut dubbelt så många böck-
er såldes bara samma antal exemplar, men nu fördelade på 
dubbelt så många titlar. För att kompensera sig för denna 
försäljningsminskning höjde man priserna på böckerna 
– och det betydligt mer än på andra varor. Under de tolv 
åren mellan 1955 och 1967 steg bokpriserna med 130 pro-
cent medan konsumentprisindex steg 50 procent. Nu het-
te det plötsligt att böcker är dyra, vilket förstås påverkade 
försäljningen ytterligare negativt. 

Förlagen hade blivit fartblinda av de tidigare ganska 
lättvunna framgångarna, och upptäckte alldeles för sent 
att med den minskade försäljningen per titel och de våld-
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samt ökande administrationskostnaderna så hade förlus-
terna under åren blivit allt större. En statlig utredning L 
68 som publicerades i början av 70-talet visade att av tret-
ton undersökta förlag gick elva med förlust.

Som om detta inte var nog var det ytterligare två hän-
delser som gjorde förlagen skräckslagna. Den ena var 1968 
års studentuppror där man angrepp den borgerliga kultu-
ren med öknamnet ”finkultur”, som omfattade den tradi-
tionella skönlitteraturen, ”konst i guldram”, de statliga te-
atrarnas repertoar och den klassiska konsertmusiken. Man 
konstaterade att det var borgarna, det vill säga den övre 
medelklassen som ägnade sig åt denna finkultur, medan 
resten av befolkningen hade lämnats utanför.

I den debatt som följde instämde åtskilliga framstående 
kulturpersoner. P.O.Enqvist skrev att det var dags att ”flyt-
ta konsten från samhällets finrum till dess vardagsrum”, 
litteraturkritikern Erik Hjalmar Linder instämde med att 
”konstliv, litteraturliv, musikliv är sedan uråldriga tider 
infekterade med snobberi”, och Ulf Linde efterlyser ”en 
demokratisk kultur baserad på total valfrihet, utan preten-
tioner på vad som är bra eller dåligt […] Är inte denna 
kulturdemokratiska attityd i längden mer fruktbar än den 
kulturaristokratiska?” frågar han. Och regissören och tea- 
termannen Göran O.Eriksson hävdar i en nekrolog över 
författaren Sigge Stark – symbolen för smutslitteratur – 
att hennes böcker som ansågs vara ”förljugna, slätstrukna 
och konstnärligt torftiga” i själva verket gav uttryck för en 
”frisk och okomplicerad hantverksglädje”. Kulturskriben-
ten Torsten Ekbom går ett steg längre och frågar: ”Varför 
omges en grekisk vas med religiös vördnad på ett museum, 
medan en Coca-cola-flaska kastas på sophögen?” 
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Man gjorde på 70-talet även konkreta försök att få re-
presentanter för populärkulturen accepterade i finrummen 
– men utan framgång. När Lars Forssell skrev en uppskat-
tande artikel om Evert Taube i tidskriften ”Poesi”, där han 
hävdade att Taube var en betydande poet, blev författar-
kollegan Erik Lindegren så upprörd att han kastade sin 
whiskygrogg i ansiktet på Forssell.

Nu omdefinierades kulturbegreppet, där man menade 
att kultur var allt som människan sysslade med eller som 
den finske sociologen Erik Allardt uttryckte det: kultur är 
”allt det som mäniskan tänker och gör, skapar och är”. 

Politikerna hakade snabbt på. Det nya kulturbegreppet 
passade perfekt in i den samhällsomvandling från klass-
samhälle till massamhälle som pågick för fullt. En soci-
aldemokratisk kulturkommitté formulerade 1969 den nya 
inriktningen så här:

Det går knappast att kalla en politiskt och fackligt aktiv, fis-
kande, jagande bärplockande befolkning […] för ’kulturellt 
utarmad’, utan att man samtidigt gör sig skyldig till en grov 
nedvärdering av dessa människors liv.  

Som om den nedvärderande synen på ”finkulturen” och 
den ekonomiska krisen inte var nog, såg förläggarna ännu 
ett hot mot sin verksamhet, kanske det hot som var mest 
tydligt och ytterligt aktuellt, nämligen införandet av fria 
priser på böcker. 1953 hade det blivit förbjudet för produ-
center av en vara, att bestämma försäljningspriset – det fick 
endast sista ledet i försäljningskedjan göra, i vårt fall bok-
handlaren. Bokbranschen blev undantagen bruttoprisför-
budet genom ett framgångsrikt lobbyarbete, som stöddes 
av kulturjournalisterna. Böcker var kultur och skulle inte 
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utsättas för priskonkurrens. De så kallade fasta priserna, 
som skulle hållas kvar, innebar att förläggaren bestämde 
priset på boken när den såldes i bokhandeln – då kunde 
de olika bokhandlarna inte konkurrera med priset. Däri-
genom hade man skapat ett skyddat revir, där förläggarna 
bestämde prissättningen, författarna var trygga i sina fast-
lagda procentsatser och bokhandlarna slapp priskonkur-
rens sinsemellan. 

Med hjälp av detta mer än hundraåriga system hade 
branschen låst in sig i en mer eller mindre falsk trygghet 
som man på inga villkor ville överge. Följden var att bran-
schen hade stagnerat bakom sina höga skyddsvallar.

Nu hade myndigheterna tröttnat på denna undantags-
bestämmelse och den första april 1970 kunde vem som 
helst få sälja böcker till det pris som man själv bestämde. 

Branschen var i uppror – man var övertygad om att det 
innebar slutet för skönlitteraturen och dess förläggare, för 
den seriösa bokhandlaren och den skönlitterära författa-
ren. Alla tre delar – förläggare, författare, bokhandlare – 
protesterade våldsamt både individuellt och genom sina 
föreningar. Chefen för ett av våra största förlag spådde att 
200 boklådor av 300 skulle läggas ner.

När 1 april 1970 inträffade hände först ingenting. Sedan 
visade det sig förbluffande snabbt att denna drastiska för-
ändring var det bästa som kunde hända branschen. Alla tre 
parter var positivt överraskade. Redan nio månader senare 
var alla som omvända – eller som en bokhandlare sa:

En ny marknadssituation – det är spännande och rentutav nyttigt. 
Nio spännande och stimulerande månader som ökat min tro på bok-
handelns möjligheter.
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Det visade sig att de fria priserna var det bästa som kun-
de ha hänt. Bokbranschen hade vaknat upp ur sin törn-
rosasömn och blivit en del av det dynamiska affärslivet. 
Bokhandeln såg nya kunder, förlag fusionerades, en hel rad 
nya förlag startades och författare fick ökade möjligheter 
att bli utgivna. 

Bokklubbar kunde startas och sedan kom massmark-
nadspocketböckerna, framförallt Månpocket, som skapade 
en helt ny marknad där man äntligen kunde köpa böcker 
på många nya försäljningsställen, framförallt varuhus och 
livsmedelshandeln; järnvägsstationer och flygplatser. Den 
traditionella bokhandeln utökades kraftigt genom Press-
byråns stora utbud och helt nya boklådor som Pocketshop-
kedjan.

Även om 70-talet betydde en förbättring så fortsatte 
problemen på bokmarknaden – och även frågan vilken 
kultur man ville ha.

Det vidgade kulturbegreppet accepterades inte. Som i de 
flesta revolutioner hade man tagit i för mycket. Det nya 
kulturbegreppet som helt nedvärderade den traditionella, 
borgerliga kulturen hade minskat finkulturens plats i sam-
hället, men inte lyckats hitta någon ersättning. Definitio-
nen att allt människan gör är kultur fungerade inte. Då 
försökte man återgå till de gamla värderingarna. I en ny 
kulturutredning 1994 anges riktlinjerna med frågan: ”Vil-
ken roll har kulturen i början av det nya seklet i ett av hu-
manistiska värden präglat samhälle och vilka krav ställer 
det på kulturpolitiken?” 

Men den humanistiska värderingen var inte längre den 
enda. Finkulturens självklara ställning som ”den enda kul-
turen” hade från 70-talet och framåt blivit alltmer krings-
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kuren. Den åldrande, borgerliga publiken, som bar upp 
den, hade krympt alltmer – man hade, som framgått, inte 
lyckats med att inkludera nya generationer. Tvärtom hade 
man exkluderat alla andra former för kultur. 

Man fortsatte att stöta bort andra former av skrivande, 
målande och musicerande. De utnämndes som dess av-
skydda motsats och kallades skräplitteratur, hötorgskonst 
och rockmusik som förde högljutt oväsen. Man ansåg po-
pulära former för kultur som direkt farliga, att de hotade 
moralen hos läsarna. 

Denna syn hade sina rötter hundra år tillbaka. Känt är 
den engelske författaren D.H.Lawrence’ bok Lady Chat-
terley’s Lover som kom ut som privattryck 1928, eftersom 
den förbjöds som pornografi. Först 1960 blev den tillgäng-
lig för allmämnheten genom ett domstolsutslag – nu är den 
en klassiker. I Sverige skrevs om Jan Fridegårds bok Lars 
Hård som utom 1935 att den var ”det tarvligaste som har 
förekommit” och att det var ”brutal realism med dragning 
åt det kriminella”. Nu läses den i skolorna. Andra förakta-
de författare var Jack London och Sigge Stark, som enligt 
en undersökning hade ”vildmarksliv, kriminalitet och ero-
tik som huvudtema”.

Skräp- eller smutslitteraturen kallades också ”pigroma-
ner”. Därmed hade man infört en social dimension, där 
borgerligheten förvisar populärkulturen – den romantis-
ka romanen – till det som kallades underklass. Den kan-
ske vanligaste benämningen är ”kiosklitteratur”. Det var 
böcker som på inga villkor kunde köpas i bokhandeln – 
den var reserverad för finkulturens böcker. Skräplitteratu-
ren fanns bara i tidningskioskerna. 

För de flesta föräldrar i borgerligheten var det självklart 
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långt in på 1900-talet att varna eller till och med förbjuda 
sina barn att läsa kiosklitteratur. Detta förakt satt också 
så djupt hos bokhandlarna, att när jag skulle introducera 
pocketboken i bokhandeln på 50-talet bemöttes jag med 
stor misstänksamhet: Pocketböcker säljer vi inte, de hör 
hemma i kioskerna.

Kanske mest föraktade, ja till och med fruktade, var de 
tecknade serierna hos den kulturella eliten. Det var inte 
ovanligt att föräldrar förbjöd sina barn att läsa serier.  Lä-
karen och narkotikadebattören Nils Bejerot skrev om barns 
serieläsning kring 1950 att det var en last som «mycket väl 
skulle kunna betecknas som mental barnkammarnarko-
mani […] som berusar för stunden men i det långa loppet 
förgiftar sinnet och förråar personligheten». Som alla vet 
är serier idag föremål för akademisk forskning och betrak-
tas som en självklar del i vår kultur. 

Det paradoxala hade då inträffat att borgarnas avstånds-
tagande från skräpkulturen istället stärkte den. Det var po-
pulärkulturen som hade framtiden framför sig. Nu kunde 
den utvecklas utan ingrepp från finkulturens skribenter. 
Avståndstagandet bidrog istället till att finkulturen blev 
alltmer isolerad och allt blodfattigare. 

Finkulturens krympande betydelse från 60-talet och 
framåt framgår också av kultursidornas alltmer självbe-
speglande utveckling. De stora kritikerna – en Olof Lager-
crantz, en Åke Janzon, en Bengt Holmqvist – kunde inte 
tänka sig att skriva om populärkulturen och fick därmed 
allt mindre inflytande utanför en begränsad krets.

Några yngre, nytillkommande kritiker började däremot 
uppmärksamma populärkulturens betydelse. Så skriver 
Maria Schottenius som nytillträdd kulturchef på Expres-
sen 1981 om en roman av Inger Alfvén: ”Att låna medel 
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från triviallitteraturen behöver inte nödvändigt vara nå-
got negativt”. Alfvén är enligt Schottenius fortfarande en 
”underhållningsförfattare”, men försiktigt insläppt i en 
springa i finkulturens murar. Redan tio år senare är Alfvén 
helt accepterad i Bonniers litteraturhistoria från 1990 som 
en inlevelsefull kvinnoskildrare!

Det skulle snart visa sig att hela diskussionen om fin-
kulturens överlevnad och hotet från populärkulturen hade 
körts över av verkligheten. Samhällsutvecklingen hade gått 
i en helt annan riktning. Den förut så nedvärderade popu-
lärkulturen hade tagit ledningen i kulturens utveckling. 
Nya generationer hade inte längre borgerlighetens vär-
deringar. Man läste det man gillade utan att kategorisera 
böckerna och inordna dem i en kulturell skala. Utan revolu-
tion eller stora debatter blev nedvärderade litterära former 
som deckare eller romanceböcker i allt högre grad en del av 
den litterära kulturen. Plötsligt ges de ut av de etablerade 
förlagen, de recenseras, de finns i den ordinarie bokhandeln 
och – inte minst viktigt: de säljs – och inte i små upplagor 
heller – utan ibland i hundratusentals exemplar.

När det gäller romance det vill säga kärleks- och rela-
tionsromaner har det under borgerlighetens tid varit en 
föraktad genre, som framförallt sålts i Pressbyråkiosker. En 
sådan utgivning, som aldrig kommit in på kultursidorna 
eller i bokhandeln, är Margit Sandemos «Sagan om isfol-
ket» vars 47 delar sålts i sex miljoner exemplar. Böckerna 
kom ut mellan 1960–2018, på olika veckotidningsförlag 
och fanns endast i 1 någon gång i 3 bibliotek och undan-
tagsvis i bokhandeln. Nu återutges de och upplever nya 
framgångar. 

Sigge Starks författarskap är det mest kända i det som 
i dag kallas romance, men när böckerna kom ut hette de 
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kiosklitteratur. 1957 utsågs hennes och Vilhelm Mobergs 
böcker som Sveriges mest sålda. Hennes 115 romaner har 
sålts i fem miljoner exemplar men finns fortfarande med 
i Bonniers litteraturhistoria från 1990 som exempel på 
skräplitteratur. Inte heller där diskuteras varför hon var 
så extremt framgångsrik. Hennes förlag, Wennbergs om-
nämns som typisk utgivare av kiosklitteratur om man ser 
efter på nätet. Hennes böcker har förekommit på kultur-
sidorna, men fram till för några år sedan endast som av-
skräckande exempel. I dag finns flera akademiska texter 
om hennes författarskap.

Den kanske mest framgångsrika romanceutgivningen 
som aldrig nämns på litteratursidorna och som till nyligen 
bojkottats av kulturskribenterna och bokhandeln är det 
internationella förlaget Harlequin. Det har funnits i Sve-
rige sedan 1979 och ansågs vara ”ett av de mest bespottade 
varumärken i den litterära världen”. Trots det säljer man 
över en miljon böcker om året. I den nya sammanslagna 
kulturen börjar Harlequin bli accepterat och presenteras 
av nätbokhandeln Adlibris, sedan de införlivat Harlequins 
böcker med sitt utbud, med att nu är ”alla stora förlag på 
ett ställe”. En av de mest framgångsrika författarna, Norah 
Robbins, delas numera också av Harlequin och Bonniers! 

En annan världsförfattare som inte godtagits av finkul-
turen är Barbara Cartland. Hon hann under sitt nästan 
hundraåriga liv ge ut 723 romantiska romaner som över-
satts till 40 språk har sålts i över 200 miljoner exemplar, 
givetvis även i Sverige. Hennes böcker har inte förekommit 
på kultursidorna och knappast sålts i den reguljära bok-
handeln. Hennes förlag omnämns i Wikipedia som ”kiosk-
boksförlag” – inget av de kända förlagen kunde tänka sig 
att ge ut hennes böcker. 
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Sedan några år finns plötsligt romance-utgivning på de 
mest etablerade förlagen. Både Bonniers och Norstedts ger 
med stor framgång ut romance – nu oftast kallad ”feelgood 
böcker”. Bonniers har till och med grundat en särskild im-
print kallat ”Lovereads”, som presenterar sig under devi-
sen: ”Lovereads älskar romance” och legitimerar sig helt 
riktigt med att ”Romance brukar kallas världens största 
bokgenre”. Titlarna skiljer sig inte från Harlequins som 
”Mitt hjärta går på”, ”En oemotståndlig frestelse”, ”Kär-
lekens lagar”.

Nu plötsligt är den tidigare skräplitteraturen en viktig 
del av förlagens och bokhandelns inkomster – inkomster 
som man tidigare rynkat på näsan åt.

Man kan fråga sig varför romance-litteraturen plötsligt 
accepterades i de kulturella finrummen. Svaret är, som jag 
nämnt, att nya generationer tagit över. Sverige är inte läng-
re ett borgerligt samhälle, vi har fått ett jämlikt tjänste-
samhälle där det finns helt andra värderingar. Det är inte 
finkulturen som har släppt in populärkulturen. Populär-
kulturen är den som tagit över och inlemmat finkulturen 
som en självklar del. Därmed har de två kulturerna utan 
större åthävor sammansmält till en enda kultur.

Ett slående exempel är att Barak Obama förra året valde 
ut 19 böcker – med bland böcker om ekonomi och politik, 
fanns även Sally Rooney, Normal People, en utpräglad ro-
mance-bok, eller som en tidning skriver ”Rooneys prosa 
har en erotisk laddning som med en sämre författare hade 
kunnat bli rent genant”. 

Från att i decennier ha varit okända, har romanceför-
fattarna trätt ut ur anonymiteten och fått egna namn. En 
sådan författare är Lucinda Riley. Hennes bokserie De sju 
systrarna är höga på bestsellerlistorna världen över och även 
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i Sverige. Hos oss såldes denna okända författares bok- 
serie i 200.000 exemplar första året de publicerades – nu 
utan negativ kritik från medierna. Ett bra exempel på den 
gränsöverskridande funktion hennes böcker har är som en 
kritiker skriver: ”Jag rekommenderar att du glömmer din 
instinkt för det litterära och ger dig in i den värld du finner 
i denna bok”. Böckerna utkommer nu på Bonniers.

En annan genomgripande nyetablering är det som med 
rätta kallats ”Det svenska deckarundret” – en utgivning 
som passar perfekt in den nu sammanförda enhetskulturen. 

Deckare hade tidigare utkommit sporadiskt, med några 
kända namn. Det definitiva genombrottet kom med Stieg 
Larssons Milleniumserie, vars första volym kom ut 2005 och 
nu har serien sålts i närmare 2 miljoner exemplar. 

Efter det har det utkommit en helt enkelt enorm våg av 
deckare. De skrivs både av etablerade författare som tidi-
gare hade skrivit skönlitteratur och – inte minst – vad man 
kan kalla amatörförfattare som förut haft ett helt annat 
yrke – läkare, advokater, bibliotekarier. Den nya enhetskul-
turen kräver inte litterär talang – lättlästhet, spänning och 
underhållning är den enda förutsättningen. Kunskapen 
från respektive yrken är naturligtvis en tillgång. Några 
krav på litterär gestaltning finns inte och efterfrågas inte 
heller.

Camilla Läckberg är kanske den mest framgångsrika i 
det svenska deckarundret. Sedan debuten för cirka 20 år 
sedan har hennes böcker sålts i 26 miljoner exemplar i när-
mare 60 länder. Hon har även varit framgångsrik som ro-
mance författare. 2019 var hon Sveriges mest sålda förfat-
tare, vilket innebär att hennes böcker läses av hela svenska 
folket, oberoende av status. 

Detta understryks av att Fredrik Reinfeldt när han var 
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statsminister meddelade att i hans sommarläsning in-
gick fyra böcker av Camilla Läckberg.,Reinfeldt förlorade 
knappast några sympatier för sin lässmak, vilket han sä-
kert hade gjort tio, femton år tidigare. 

Camilla Läckberg accepteras nu självklart på kultur-
sidorna. När Dagens Nyheter recenserar hennes senaste 
bok tar man upp den förändrade attityden till romance/
feelgood litteraturen. Det som kallades med den mest 
föraktfulla beteckningen av en bokgenre på 80-talet – 
”tantsnusk” – skriver recensenten, ”skulle dessbättre vara 
omöjligt idag”. I själva verket, fortsätter hon, ”bubblade 
det av vrede och frustration” i dessa böcker, som handla-
de om ”maktlösa kvinnors kamp för att hämnas”. Nu ser 
man dessa böcker som kvinnosakslitteratur, liksom man 
ser det hos Sigge Starks böcker. Igen ett exempel hur den 
moraliserande finkulturskritiken för bara några decennier 
sedan helt enkelt uteslöt en hel kategori böcker, trots att de 
var efterfrågade, inte minst av kvinnor där många kunde 
känna igen sig själva. 

Åtskilliga författare väljer att lämna finkulturen och 
övergår till att bli deckarförfattare – större är inte avstån-
det mellan det som tidigare var två kulturer. Paret Alexan-
der och Alexandra Ahndoril är det kanske mest påtagliga 
exemplet. Båda började som skönlitterära författare med 
goda recensioner, men med låg försäljning och inte några 
större inkomster. Efter tjugo år, för drygt tio år sedan be-
slöt författarparet att skriva en deckare tillsammans under 
den gemensamma pseudonymen Lars Kepler. Framgången 
blev stor och omedelbar – sedan dess har de i nivå med 
Camilla Läckberg sålt 15 miljoner exemplar i 60 olika län-
der. Deras val att lämna finkulturen för populärkulturen 
kritiserades av ingen. 
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I dag är det inget problem för intellektuella att öppet 
redovisa sin populärlitterära läsning. Poeten Göran Grei-
der meddelar i en intervju att han gärna läser böcker av 
”skräckförfattaren” Stephen King eller ”deckare”. När han 
tillfrågas om det finns ”skamfyllda” böcker på hans bok-
hylla svarar han att han är emot all censur. Svaret är av 
avgörande betydelse. I dag ”skäms” ingen för sin läsning 
– en ung sommarpratare berättade att att han kunde läsa 
två böcker ur Sandemos Sagan om isfolket på en dag. Det 
hade knappast sagts offentligt för ett par decennier sedan.

Ett intressant tecken på att de två kulturerna blivit en är 
omvärderingen av författarskap. Ulf Lundell betraktades 
länge som en rocksångare som också skrev böcker. Kriti-
kerna ansåg inte att han var en litterär författare. Ulf Lun-
dell såg också finkulturen som ett hinder för sin debut. Så 
här skriver han om debuten med Jack 40 år efteråt: ”Eta-
blissemanget, tyckarna, dom förstod bättre, dom som hade 
rätt till det litterära, dom som sa: det där kan du inte, det 
där skall du inte ge dig på, du skall inte tro att du är nåt”.

Med den nya kulturuppfattningen – det tog nästan fyr-
tio år – hyllas han nu som en av våra intressantaste för-
fattare och placeras gång på gång högt på kritikerlistorna. 
Det slutgiltiga tecknet på hans nya status är att en av hans 
texter är utvald i tävlingen om Sveriges bästa sommardikt. 
I sällskap med Harry Martinson, Gunnar Ekelöf och Sonja 
Åkesson.

Populärkulturens erövrande av de traditionella kultur-
markerna har vitaliserat hela kulturlivet. Det är förmod-
ligen den viktigaste orsaken till att finkulturen har slutat 
att krympa. Några angrep på den utifrån som på 70-talet 
förekommer inte längre. Inte heller ses populärkulturen nu 
som ett hot mot finkulturen. 
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Det finns säkert de som hävdar att finkulturen har vidgat 
sina gränser och blivit mer tolerant mot populärkulturen. 
Jag vill påstå att det är precis tvärtom. Populärkulturen är 
idag den dominerande kulturen och finkulturen smälter 
sakta men säkert samman med populärkulturen till enda 
kultur, där det finns utrymme för alla former från den 
mest exklusiva till den mest populära. Ett exempel är den 
exempellösa framgången för Karl Ove Knausgårds böcker i 
hela världen. Om inte poulärkulturen hade vidgat gränser-
na för böckers utbredning, hade Knausgård knappast haft 
samma internationella framgång.

I den nya enhetskulturen finns inte utrymme för intole-
rans eller moraliserande – allt är tillgängligt och vi alla kan 
ta för oss av den kulturform vi tycker om.

Det kanske bästa exemplet på den nya förenade kulturen 
är den tidgare yttersta bastionen för finkultur – Svenska 
Akademien. Den revolution som Akademien genomgick 
för några år sedan orsakades delvis av att man försökte an-
passa sig till populärkulturen, symboliserad av Nobelpriset 
till rocksångaren Bob Dylan. 

Denna nyorientering bekräftades sedan av, att en tidiga-
re ständig sekreterare, Peter Englund, överraskande börjat 
skriva deckare som publiceras som följetong i en av våra 
största dagstidningar. Denna ”folklighet” för en akademi-
ledamot hade varit omöjligt för bara ett tiotal år sedan.

Resultatet av denna historiska omorientering är att vi 
har en sjudande, vital bokmarknad med utrymme för alla 
former av litteratur från avantgarde till serieteckningar, 
utan moraliska pekpinnar och förbud – nu allt värderat ut-
ifrån sina egna villkor.  

Därför säljs det och läses det fler böcker än någonsin!
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The Adam Helms Lecture

Förläggaren Adam Helms (1904–1980) byggde bland annat upp 
förlaget Forum och grundade Trevi. Efter hans bortgång köp-
tes hans omfattande samling litteratur kring bokförlag, bok-
handel och bokmarknad av Svenska Förläggareföreningen, som 
först deponerade den på Stockholms universitetsbibliotek och 
2019 donerade den till Uppsala universitetsbibliotek, där den nu 
finns tillgänglig som en sammanhållen resurs. Gåvan gjordes 
vid förenin gens 175-årsjubileum för att stödja den livaktiga bok-
marknadshistoriska forskningen vid Uppsala universitet.

Den årliga Adam Helms-föreläsningen hölls i Stockholm 
1994–2016 av författare, förläggare och forskare. I och med att 
Helmssamlingen överfördes till Uppsala flyttades även föreläs-
ningen dit. Den första Adam Helms-föreläsningen i Uppsala hölls 
i september 2019. Föreläsningen arrangeras av Uppsala universi-
tetsbibliotek i samarbete med Svenska Förläggareföreningen. 

 Föreläsningsarrangemang och tryckning stöds av bidrag ur 
Thore och Vera Virgins fond för bibliografisk forsknings- och 
föreläsningsverksamhet i Uppsala universitetsbiblioteks regi. 
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Adam Helms Lecture i Stockholm 

1994  Robert Darnton
1995  Hans Hertel
1996  Janice Radway
1997  P. D. James
1998  Peter Mayer
1999  John Sutherland
2000  Tim Waterstone
2001  Michael Joyce 
2002  Suzanne Brøgger
2003 Eva Bonnier
2004  Michael Krüger
2005 Jamie Byng

2006  Martha Woodmansee 
2007  A. S. Byatt 
2008  Emilia Lodigiani 
2009  Alberto Manguel 
2010  Thomas Steinfeld 
2011  John B. Thompson 
2012  Anneli Høier 
2013  Mark Coker
2014 Claire Squires
2015 Elena Evgrafova
2016 Mary Jay
 

Adam Helms Lecture i Uppsala

2019 Kjell Westö. Från Tipp-Ex till iCloud. Mina trettio år   
 mellan elitismens Skylla och kommersialismens Karybdis.
2020 Per I. Gedin. De två kulturerna. 
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scripta minora
bibliothecae regiae universitatis upsaliensis

serieredaktör: lars burman

 1. Åke Davidsson. Handritade kartor rörande Sveriges krig i Uppsala 
universitetsbibliotek. 1985.

 2. Sven Almqvist. Hans Sallanders tryckta skrifter 1929–1983. 1986.
 3. Resa med Jenny Lind. Sällskapsdamen Louise Johanssons dagböcker. 

Utg. med inledning och kommentarer av Åke Davidsson. 1986.
 4. Åke Davidsson. Jacob Westins handskriftssamling i Uppsala universi-

tetsbibliotek. Några anteckningar. 1989.
 5. Åke Davidsson. Åke Davidssons tryckta skrifter 1940–1993. En auto-

bibliografi. 1993.
 6. Carl Peter Thunberg. Carl Peter Thunberg (1743–1828). Självbiografis-

ka anteckningar med bibliografi samman ställda av Lars Wallin. 1993.
 7. Elias Fries. Brev 1875–1876 till sonen Thore. Utg. till författarens 

200-årsdag den 15 augusti 1994 av Uppsala universitetsbibliotek genom 
Carl-Otto von Sydow.

 8. Lilla Blomboken. En bukett ur Rudbeckarnas botaniska projekt. Kom-
menterad av Tomas Anfält & Örjan Nilsson. 1999.

 9. Little Book of Flowers. A bouquet from Rudbeck’s botanical project. 
With comments by Tomas Anfält & Örjan Nilsson. 2000. 

 10.  Thorsten Andersson. Margarete Andersson-Schmitts tryckta skrifter 
1959–2006. 2006. 

 11.  Peter Ejewall & Xtina Wootz. Lurbo Tempel. Kring ett lusthus från 
romantikens Uppsala. 2006. 

 12. Carl von Linné. Förspel till Växternas Bröllop. Prelude to the Betrothal 
of Plants. Faksimil med svensk transkription och engelsk översättning 
av Præludia Sponsaliorum Plantarum 1729. Redaktion: Xtina Wootz & 
Krister Östlund. 2007. 

 13.  Charlotte Bellamy. The Heritage on the Hill. Blog Texts from  Uppsala 
University Library. 2014.

 14.  Carina Burman. Dubbelt öl ger gott humör. Bellman, ölet och Bryg-
gareföreningens biblioteks donation i Uppsala. 2015

 15. Till mina vänner. Faksimil av Johann Samuel Pillings studentstambok 
från 1720-talet. Med inledning, transkription och kommentarer av 
Daniel Solling. 2016.

 16. Bevara för framtiden. Texter från en seminarieserie om specialsamling-
ar. Redaktör: Peter Sjökvist. 2016.
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 17. Elise Dufva. Mordet på Cristina. 2018.
 18. Kulturarvsperspektiv. Texter från en seminarieserie om specialsamling-

ar i Sverige. Redaktör: Peter Sjökvist. 2018.
 19. Lars Burman. Meningen med ett universitetsbibliotek. 2019.
 20. Johan Sjöberg. De la Gardies donation till Uppsala universitetsbibli-

otek. 2019.
 21. Åsa Henningsson & Krister Östlund. Carolina Rediviva. Från akad-

emiskt palats till vetenskaplig mötesplats. Byggnadens historia från 
1810-tal till 2010-tal. 2019.

 22. Magnus Hjalmarsson. Carolina Rediviva. Själens läkehus. 2019.
 23. Kjell Westö. Från Tipp-Ex till iCloud. Mina trettiofem år mellan elitis-

mens Skylla och kommersialismens Karybdis. 2019.
24.  Per I. Gedin. De två kulturerna. 2020.
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